
Zatqcznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia Umowy

§1-

Struktura Umowy

1. Wykonawca zobowiqzuje si? wykonywac Umow? na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, ktorej
integralnq cz^sc stanowiq nast^pujqce zafqczniki:

1.1. Zalqcznik 1: Oferta Wykonawcy.

1.2. Zatqcznik 2: Wykaz pojazdow Zamawiajqcego.

1.3. Zatqcznik 3: Wykaz autoryzowanych stacj'i obslugi marek (Ford, Citroen, Renault, ISUZU, Skoda)1.

1.4. Zatqcznik 4: Standardy obslugi marki oraz normatywy serwisowe.

1.5. Zafqcznik 5: Oswiadczenie2.

2. W razie Jakiejkolwjek rozbieznosci pomi^dzy postanowieniami dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1,
postanowienia te b^dq stosowane i interpretowane wecHug powyzszego porzqdku.

3. W przypadku niezgodno^ci pomi^dzy tresciq niniejszej Umowy, a tresciq zatqcznikow pierwszehstwo majq
postanowienia Umowy.

§2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejsze] Umowyjest swiadczenie Ustug serwisowania pojazdow marki Ford, Citroen, Renault,
ISUZU, Skoda3 na terenie catego kraju, przez co rozumie si$ zapewnienie Zamawiajqcemu odptatnych uslug
serwisowych wraz z uslugq koordynacji dziataH zwiqzanych z serwisowym utrzymaniem floty Zamawiajqcego,
na zasadach i w terminach okreslonych w Umowie (ushjga serwisowania).

2. Okres swiadczenia odplatne] us^ugi serwisowania w odniesieniu do pojedynczego pojazdu, rozpoczyna si^ od
dnia zg^oszenia pojazdu przez osoby upowa^nione wskazane w § 4 ust. 7.

3. WyKaz pojazdow Zamawiajqcego obj^tych us^ugq serwisowania na podstawie niniejszej Umowy (zwanych dalej
"pojazdami"), stanowi Zalqcznik nr 2 do Umowy.

4. Dotqczenie i od^czenie kolejnych pojazdow wymaga aktualizowania Za^cznika nr 2 bez koniecznosci
podpisywania aneksu. Powyzsza aktualizacja wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony Umowy.

5. Odpfatne ustugj serwisowe, o ktorych mowa w § 2 ust.1 niniejszej Umowy obejmujq:

5.1.realizac]^ serwisu floty w autoryzowanych stacjach obs^ugi marki Ford, Citroen, Renault, ISUZU, Skoda4
(za^cznik nr 3) z zastrzezeniem § 4 ust. 12 pkt b) obejmujqcq wszelkie czynnosci obshjgi serwisowej
i napraw pojazdow Zamawiajqcego, w tym:

• wykonanie przeglqdow okresowych, gwarancyjnych wymaganych przez producenta pojazdu. Podczas
przeglqdow okresowych powinny by6 wykonane niezb^dne naprawy pojazdow zarowno w ramach
gwarancji jak i poza niq.

• przeglqdowtechnicznych uzupetniajqcych na potrzeby Zamawiajqcego,
• badan technicznych,

• napraw mechanicznych,
• napraw blacharsko - lakierniczych,

• diagnostyki samochodowej,

6. Koszty i zakres usfug, o ktorych mowa w ust. 5, powinien bye kazdorazowo ustalony z Zamawiajqcym za
posrednictwem osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiajqcego.

1 Do doprecyzowania w zaleznosci od realizowanego zakresu

Zapis ma zastosowanie do os6b fizycznych prowadzqcych indywiduainq dzialalnosc gospodarczq.
3 Do doprecyzowania w zaleznosci od realizowanego zakresu
4 Do doprecyzowania w zaleznosci od realizowanego zakresu
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§3.

Termin i miejsce wykonywania Unnowy

1. Przedmiot Umowy b^sdzie wykonywany od dniajej zawarcia przez okres 12 miesi^cy.

2. Przedmiot Umowy b^dzie wykonywany zgodnie z § 2 ust. 1 w autoryzowanych serwisach Ford, Citroen, Renault,
ISUZU, Skoda5, z zastrzezeniem § 4 ust. 12 pkt b, zgodnie z Za^cznikiem nr 4 do Umowy z uwzgl^dnieniem
koordynacji swiadczenia catego procesu przez Wykonawc^ od momentu zgtoszenia do zakonczenia zlecenia.

3. W przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajqcych Wykonawcy realizacj? catkowicie lub wterminie
Wykonawca zobowiqzuje si^ do powiadomienia Zamawiajqcego o przyczynie opoznienia lub przyczynie
uniemozliwiajqcej swiadczenie przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac niezwtocznie po jej wystqpieniu.
Wtakim przypadku Strony mogq uzgodnic, ze termin swiadczenia ulegnie odpowjedniemu wydtu2eniu o czas
trwania tych przeszkod lub ich bezposrednich nast^pstw. Obowiqzek powjadomienia o przyczynie opoznienia
lub przyczynie uniemozliwiajqcej swiadczenie przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac niezwbcznie po jej
ustqpieniu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci odszkodowawczej i powstatej z tytu^u opoznienia
koniecznosci zapfaty kar umownych.

4. Wykonawca b^dzie wykonywac przedmiot Umowy w serwisie wybranym przez Zamawiajqcego drogq
elektronicznq lub telefonicznie.

§4.

Zobowiqzania Wykonawcy

1. Wykonawca b^dzie wykonywac przedmiot Umowy z nalezytq starannosciq, zgodnie z postanowieniami Umowy,
najnowszq wiedzq i metodykq wymaganq od podmiotow profesjonalnie swiadczqcych tego typu Us+ugi.

2. Wykonawca zobowiqzany jest do aktualizowania Zatqcznika nr3 do Umowy oraz informowania Zamawiajqcego
w formie pisemnej o przedmiotowej aktualizacji w terminie7 dni od jej dokonania pod rygorem niewaznosd.

3. Wykonawca zapewni:

3.1 Realizacj^ ustugi koordynowania i swiadczenia odptatnych ustug serwisowych w zgodzje ze standardami
mark), w sposob zapewniajqcy terminowe i efektywne swiadczenie ustug sen/visu floty. Standardy obstugi
marki oraz normatywy serwisowe stanowi^ integralnq cz^sc Umowy w postaci Zalqcznika nr 4.

3.2 Wykonanie wszelkich czynno^ci obs^ugi serwisowej i napraw pojazdow Kfienta przy uzyciu tylko
i wytqcznie nowych, wolnych od wad cz^sci zamiennych, dopuszczonych do uzycia przez
producenta/importera pojazdu.

3.3 Udzielenie gwarancji na wszystkie odptatne us^ugi serwisowe zgodne z § 2 ust. 6 na okres 12 miesi^cy
liczqc od daty zakonczenia usfugi. Gwarancja na cz^sci u^yte do naprawy lub przegl^du, nie krotsza niz
24 miesiqce, z zastrzezeniem § 4 ust 3.5,

3.4 Usuni^cie wad i usterek w ramach gwarancji o ktorej mowa w pkt 3.3 powy^ej, stwierdzonych w okresie
gwarancji lub r^koj'mi winno nastqpic w terminie technicznie uzasadnionym i bez zb^dnego opoznienia,
jednak nie cHuzszym niz 14 dni od dnia powjadomienia Wykonawcy o ujawnieniu usterek i wad, o lie
Strony nie uzgodniq innego terminu, Wady wynikte wtrakcie trwania gwarancji lub r^kojmi zostanq
usuni^te przez Wykonawc^ nieodpfatnie.

3.5 Udzielenie gwarancji na warunkach gwarancyjnych producenta, jesli gwarancja udzielona przez
producenta na cz^sci i akcesoria oraz inne elementy samochodu zawiera warunki korzystniejsze od
warunkow gwarancyjnych Wykonawcy.

3.6 Temninowe dokonywanie wpisu w ksiqzce serwisowej pojazdu w przypadku wykonania us^ug, co do
ktorych producent pojazdu natozy^ taki obowiqzek. Wpis polega na uzupe^nieniu nast^pujqcych
informacji zgodnych ze standardami tj. daty wykonania ushjgi, aktualnego stanu licznika oraz informacji
o rodzaju wykonanej us+ugi.

3.7 W miar? mozliwosci pierwszehstwo w przyj^ciu do serwisu pojazdow Zamawiajqcego.

3.8 Najkrotszy mozliwy czas naprawy.

3.9 Opiek^ nad flotq Zamawiajqcego, poprzez wyznaczenie dedykowanego pracownika obslugi.

' Do doprecyzowania w zaieznosci od realizowanego zakresu

w
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3.10Wsparcie Zamawiajqcego w zakresie komercyjnego najmu pojazdow polegajqce na wskazaniu
podmiotow oferujqcych najem wskazanego pojazdu w najblizszej lokalizacji.

3.11 Pomoc w organizacji transportu pojazdu do wskazanego serwisu w przypadku takiej koniecznosci
(awaria pojazdu unieruchamiajqca pojazd, uniemozliwiajqca dotarcie do serwisu).

4. Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy postuzy si$ osobami posiadajqcymi odpowiedniq wiedz^
fachowq, doswiadczenie oraz kwalifikacje do nalezytego i zgodnego z obowiqzujqcymi standardami
wykonywania przedmiotu Umowy (Personel Wykonawcy). Personel ten Wykonawca zatrudniac b^dzie w sposob
legalny, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Wykonawca zobowiqzuje si? nie zatrudniac pracownikow Grupy Kapitatowej Polskiej Grupy Energetycznej
(GK PGE) w tym Spotek zaleznych, a w szczeg6lno6ci pracownikow Zamawiajqcego i jego Oddzia+ow, przy
realizacji przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajqcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przy czym zakaz dotyczy zarowno zawarcia umowy o prac^ lub innej umowy cywilnoprawnej -
nazwanej lub nienazwanej, na podstawie ktorej swiadczona jest praca. W razie naruszenia tego obowiqzku
Zamawiajqcy maze naliczyc Wykonawcy kar^ umownq w wysokosci 5.000 z\ (pi$c tysi^cy ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia.

6. Wykonawca zobowiqzuje si^, iz zapis dotyczqcy zakazu zatrudniania pracownikow Grupy Kapitatowej Polskie]
Grupy Energetyczne] (GK PGE) wtymSpotekzale^nych, awszczegoinosci pracownikowZamawiajqcegoijego
Oddziat6w, o ktorym mowa w ust. 5, zostanie wprowadzony rowniez do umow zawieranych przez Wykonawc^
z Podwykonawcami.

7. Zamawiajqcy ze swojej strony ustanawia osoby odpowiedzialne za realizacj^ Umowy:

imi^ i nazwisko....................................... e-mail:............................................, tel.

imi^ i nazwisko....................................... e-mail:............................................, tel.

8. Wykonawca ze swojej strony ustanawia osob^ odpowiedzialnq za realizacj? Umowy:

imi? i nazwisko....................................... e-mail:............................................, tel.

9. Zmiany osob pefniqcych funkcje Przedstawicieii ze strony Stron Umowy, nie wymagajq aneksu do Umowy.
Powyzsze zmiany wymagaj^ pisemnego powiadomienia drugiej Strony Umowy.

10. Wykonawca nie Jest upowazniony dozawierania Umow iub zaciqgania zobowiqzari w imieniu Zamawiajqcego.

11. Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowyjestzobowiqzany uwzgl^dnicwskazowkiZamawiajqcego, ajezeli
miatoby to wptyw na koszty realizacji przedmiotu Umowy, Strony zobowiqzane s^ do renegocjacji Umowy.

12. Wykonawca maze zlecic wykonywanie us^ug lub ich cz^sci podwykonawcom, tj. podmiotom gospodarczym:
a) uj^tym na liscie autoryzowanych serwisow marki - jezeli zakres prac wymaga skorzystania

2 podwykonawstwa - bez zgody Zamawiajqcego.

b) nie uj^tym na liscie autoryzowanych serwisow marki- jezeli zakres prac wymaga skorzystania
z podwykonawstwa - po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajqcego.

13. Za dziafania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za w^asne. Dotyczy to rowniez odpowiedzialnosci za
wszelkie szkody wyrzqdzone przez podwykonawc^ trudni^cego si^ profesjonalnie ustugami zleconymi mu przez
Wykonawc?.

14. Wykonawca nie ma prawa do eksploatacji pojazdu Zamawiajqcego, z wylqczeniem czynnosci koniecznych do
realizacji usfug.

15. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dzialalnosc w sposob odpowiedzialny, przestrzega przepisow prawa, w tym
w szczegolnosci przepisow dotyczqcych przeciwdziatania korupcji, praniu pieni^dzy i finansowaniu terroryzmu,
przepisow dotyczqcych przestrzegania praw pracowniczych, przepisow dotyczqcych przestrzegania zasad
bezpieczehstwa i higieny pracy, przepisow przeciwpozarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisow
w zakresie ochrony mienia oraz przepisow ochrony srodowiska oraz dok+ada nalezytej starannosci przy
weryfikacj'i swoich pracownikow, wspo^pracownikow, podwykonawc6w lub osoby przy pomocy ktorych b^dzie
6wiadczyc ustugi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spotek GK PGE, w powyzszym zakresie.

16. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sj$ z zasadami okreSlonymi w ,,Kodeksie Post^powania dla Partnerow
Biznesowych GK PGE" oraz z ,,Dobrymi Praktykami Zakupowymi", dost^pnymi na stronie:
http://betrans.pl/przetargii jako Partner Biznesowy Spolki GK PGE, w rozumieniu ww. Kodeksu, w sprawach
zwiqzanych z realizacjq umow na rzecz Spotek GK PGE przestrzega okreslonych tam standardow prawnych
i etycznych i dotozy nalezytej starannosci abyjego pracownicy, wspotpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy
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pomocy ktorych b^dzie swiadczyc us^ugi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spotek GK PGE przestrzegali tych
stand a rd 6w.

17. W przypadku zgfoszenia przez Zamawiaj^cego jakiejkolwiek wqtpliwosci dotyczqcej przestrzegania przez
Wykonawc^ lubjego pracownikow, wsp6fpracownik6w, podwykonawcow lub osoby przy pomocy ktorych b^dzie
swiadczyc us^ugi/dostawy/roboty budowlane w/w zasad, Wykonawca podejmie dzialania naprawcze majqce na
celu ich usuni^cie.

§5.

Poufnosc

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w zwiqzku z udzielaniem lub wykonywaniem zamowienia, w tym
r6wniez tresc i warunki Umowy, majq charakter poufny i mogq bye zarowno w trakcie, jak i po wykonaniu
zamowienia, udost^pniane osobom trzecim jedynie za zgodnq wolq Stron, przy czym Zamawiajqcy ma prawo
ujawnic wszelkie informacje dotyczqce warunkow j sposobu udzielania lub wykonywania danego zam6wienia
PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzglqd na zakres jstniejqcego powiqzania kapitatewego oraz
innym Spolkom GK PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiajqcego innemu podmiotowi czynno^ci
zwiqzanych z przetwarzaniem danych zwiqzanych z zawartym Zamowieniem, Zamawiajqcy Jest uprawniony
ujawnic temu podmiotowi wszelkie informacje, o ktorych mowa w niniejszym ust^pie.

2. Wykonawca oswiadcza, \i w zwiqzku z posiadaniem przez PGE Polskq Grup^ Energetycznq S.A. - podmiot
dominujqcy w stosunku do Zamawiajqcego - statusu sp6tki publicznej, wyraza zgod^ na podawanie do publicznej
wiadomosci infomnacji dotyczqcych przedmiotowej Umowywzakresiewskazanymwrozporzqdzeniuw^ciwego
ministra w sprawie informacji biez^cych i okresowych przekazywanych przez emitent6w papierow wartosciowych
oraz warunkow uznawania za r6wnowazne informacji wymaganych przepisami prawa pahstwa nieb^dqcego
panstwem cztonkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby
zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polskq Grup^ Energetyczn^ S.A. obowiqzkow informacyjnych
wynikajqcych z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentow finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spotkach publicznych. jak i rownie^ obowiqzkow informacyjnych
wynikajqcych z Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 596/2014zdnia 16 kwietnia2014 roku
w sprawie naduzyc na rynku (rozporzqdzenie w sprawie naduzyc na rynku) oraz uchylajqcego dyrektyw?
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE.

3. Zamawiajqcy ma rowniez prawo udost^pnic odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy obowiqzek taki
wynikazprzepisowprawalubgdyjesttopotrzebnedlaw^ciwejeksploatacji, remontu lubmodernizacji urz^dzeh
Zamawiajqcego.

4. Z zastrze^eniem ust. 1-3, zadna ze Stron nie b^dzie wykorzystywa6 bez pisemne] zgody drugiej Strony zadnych
dokument6w ani informacji zwiqzanych z Umowq otrzymanych w trakcie realizacji Umowy od drugiej strony do
celow innych niz realizacja Umowy oraz korzystanie z przedmiotu Umowy a takze jego konserwacja, remont,
naprawa, modernizacja, rozbudowa Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajqcego nie moze wykorzystac
jakichkolwiek danych dotycz^cych Zamawiajqcego dla innych celow, niz zwiqzanych bezposrednio z realizacjq
Umowy, dotyczy to w szczegolnosci stosowanych rozwiqzan technicznych, technologicznych, organizacyjnych,
administracyjnych, zamierzeh, programow i planow remontowych oraz inwestycyjnych jak rowniez wszelkich
danych finansowo-ksi^gowych i bilansowych Zamawiajqcego.

§6.

Zobowiqzania Zamawiajqcego

1. Zamawiajqcy udost^pni Wykonawcy, w terminach uzgodnionych przez Strony material, dane i dokumentacj?,
posiadane przez Zamawiajqcego, uznane przez Strony za niezb^dne do reaiizacji Umowy.

2. Zamawiajqcy ponosi odpowiedzialnosc za tre6c i zawartosc merytorycznq wszelkich dokument6w i danych
przekazywanych Wykonawcy.

3. Zamawiajqcy b^dzie udzielat na biezqco niezb^dnych dla realizacji Umowy wyjasnieh oraz przekazywat
niezb^dne informacje, o ile Wykonawca wystqpi do niego z takim ^daniem. Realizacja tego postanowienia nie
stanowi przestenki do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajqcy udzieli pomocy Wykonawcy w rozwiqzywaniu problemow technicznych, technologicznych
i organizacyjnych zwiqzanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
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§7.

Sktadanie zleceri

1. Obowiqzujqcym kanatem wymiany informacji przy zlecaniu pojedynczych odptatnych ustug pomi^dzy
Zamawiajqcym a Wykonawcq jest korespondencja elektroniczna e-mail, chyba ze umowa zastrzega wyrai:nie
mo^liwosc komunikacji w innej formie.

2. Wykonawca kazdorazowo poinformuje o wykonaniu zleconej usfugi w formie protokofu serwisowego
z wykonanych czynnosci za posrednictwem e-maila do osob upowa^nionych.

3. W przypadku uwag !ub zastrzezeh do realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy za
posrednictwem e-maila zastrzezenia i uwagi wyznaczajqc termin na ich usuni^cie iub wprowadzenie
wymaganych zmian lub uzupetnien.

4. Zlecenia przeglqdu dokonuje Zamawiajqcy lub osoby upowaznione przez Zamawiajqcego.

5. Lista osob upowaznionych przez Zamawiajqcego zostanie przekazana Wykonawcy drogq elektronicznq e-mail.

6. Zlecenia serwisowe zgfaszane przez osoby upowaznione przez Zamawiajqcego nie wymagajq dodatkowej
autoryzacji zzastrzezeniem ust.9 i 10 .

7. W uzasadnionych przypadkach istnieje mo^iiwos6 zlecenia uskig poprzez inne dost^pne kanaty komunikacji,
z zastrzezeniem, ie musz^ one zosta6 niezwtocznie potwierdzone przez Strony poprzez kana^ komunikacji
ustalony w ust. 1.

8. Zlecenie b^dzie zwierac co najmniej: zakres prac, oczekiwany termin realizacji oraz dane pojazdu, kt6ry podlega
zleceniu tj. typ, numer rejestracyjny oraz nrVIN.

9. Wykonawca zobowiqzuje si^ do potwierdzenia gotowosci przyj'^cia ziecenia, poprzez odpowiedz zwrotn^
zawieraj^cq kalkulacj^ kosztow wykonania zlecenia, w tym w szczegolnosci: ceny poszczegolnych cz^^ci
przewidzianych do wykonania zlecenia oraz liczb? roboczogodzin planowanych do jego zreaiizowania.
Zamawiaj^cy niezwtocznie udzieli odpowiedzi, czy akceptuje przedstawione warunki realizacji zlecenia.

10. Po wype+nieniu ust. 8 i 9 wraz z akceptacj^ zgodnie z ust 9 zdanie drugie Strony uznajq przyj^cie zlecenia za
skuteczne. W przypadku braku akceptacji warunkow zlecenia przedstawionych przez Wykonawc^ Strony
uzgodniq zakres i koszty wykonania ziecenia kanatem komunikacji wskazanym w ust 1,

11. Jezeii w trakcie wykonywania ustug wymlenionych w § 2 ust 7 pojawi si^ koniecznosc wykonania prac
wykraczajqcych ponad zakres zaakceptowany przez Zamawiajqcego zgodnie z ust. 9 iub 10 , Wykonawca
zobowiqzany jest poinformowac o tym Zamawiajqcego i uzyskac jego zgod? - autoryzacj? na wykonanie
dodatkowych prac za kwot^ wynikajqcq z dodatkowej kalkulacji sporzqdzonej przez Wykonawc?.

12. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci pomi^dzy aktuainym stanem licznika a wpisami do ksiqzki serwisowej
pojazdu lub istotnych uszkodzeh, zaniedban w szczegolnosci wynikajqcych z nieprawidfowej eksploatacji
pojazdu, Wykonawca ma obowiqzek natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Zamawiajqcego.
Przekazana informacja powinna bye dostarczona do osob wskazanych w §4 ust. 7.

§8
Wynagrodzenie umowne

1. Maksymalna wysoko^c wynagrodzenia za Usfugi swiadczone w ramach wykonywania niniejszej Umowy wynosi
netto ......... zf. Z dniem wyczerpania tego wynagrodzenia Umowa wygasa pomimo nieuptyni^cia terminu jej
obowiqzywania chyba, ze Strony postanowi^ inaczej i podpisz^ stosowny aneks.

2. Wynagrodzenie za wykonane uslugi dfa floty pojazdow marki .......... 6 w zwi^zku 2 organizowaniem
i 6wiadczeniem odptatnych uslug serwisowania w ramach reafizowanej Umowy zostanie skalkulowane
w oparciu o:
2.1. Stawk? roboczogodziny za cen$ jednostkowq netto ...,...,.,.....,.., z\ (stownie ztotych: ,.,.,.....,....,.... z\

...../100).

2.2. Gen? cz$6ci zamiennych !ub materiat6w (w tym akcesori6w, piyn6w ekspioatacyjnych) obowi^zuj^ce w
stacji obstugi marki w dniu reaiizacji zlecenia,

2.3. Udzielony rabat dla Zamawiajqcego na:
- cz^sci zamienne, wwysokosci ....%,

- na pfyny eksploatacyjnewwysokosci ....%,

Do doprecyzowania w zalezno^d od realizowanego zakresu
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- akcesoria w wysokosci ....%,

2.4. Inne poniesione koszty uzgodnione pomi^dzy Stronami podlegajqce autoryzacji przez Zamawiajqcego na
etapie zlecenia ushjgi.

3. Cz^sci zamienne, akcesoria, oraz ptyny eksploatacyjne b^dq rozliczane z uwzgl^dnieniem rabatow uj^tych w
List. 2 pkt 2.3.

4. Rabat udzielony na zakup cz^sci zamiennych nie dotyczy swiadczenia us+ugi serwisu w ramach likwidacji szkody
komunikacyjnej.

5. W przypadku zleconych napraw blacharsko lakierniczych nie stanowiqcych likwidacji szkody, rozliczenie nastqpi
tylko i wyfqcznie po wczesniejsze] akceptacji przez Zamawiajqcego dosfarczonej przez Wykonawc? kalkulacji
naprawy wykonanej w programach typu Audatex, Eurotax lub innym zgodnym ze standardami obowiqzujqcymi
w tym zakresie zgodnie 2 §7 ust 9-11.

6. W przypadku napraw blacharsko-lakierniczych stanowiqcych likwidacj? szkody dopuszcza si?, aby podstawq
wykonania naprawy byt kosztorys ubezpieczyciela likwidujqcego szkod^. W takim przypadku Zamawiajqcy
upowazni Wykonawc? do rozliczenia kosztow naprawy z ubezpieczycielem.

7. Zamawiajqcy za realizac]^ przedmiotu Umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone na podstawie
faktycznie wykonanych czynnosci oraz cen jednostkowych okreslonych w niniejszym paragrafie.

8. Cenyjednostkowenettosq state, nie podlegajqwaloryzacji i b^dqobowiqzywacdlawszelkich rozliczehwtrakcie
catego okresu trwania Umowy.

9. Do wynagrodzenia, o ktorym mowa powyzej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiqzujqcymi w dniu
wykonania uskigi przepisami.

10. Je^eli w wyniku realizacji Umowy powstanie u Zamawiajqcego obowiqzek podatkowy na podstawie przepisow
o podatku od towarow i usfug, kwota nale^nego podatku VAT zostanie rozljczona z Urz^dem Skarbowym przez
Zamawiajqcego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, calkowite wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa
w ust. 11 ulegnie obni^eniu o kwot^ podatku od towarow i usfug, ktorq Zamawiajqcy obowi^zanyj'est rozliczyc
zamiast Wykonawcy na podstawie przepisow o podatku cd towar6w i ustug.

11. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 10 stanowi ca^kowite wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy z tytutu wykonania wszelkich zobowiqzan okreslonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty
Wykonawcy zwiqzane z realizacjq przedmiotu Umowy.

12. Wykonawca zobowiqzuje si?, ze wype^ni ustawowy obowiqzek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku
naleznego z tytutu wystawionych faktur obj^tych przedmiotowq Umowq.

§9.

Ptatnosci

1. Pfatnosci b^dq dokonywane w walucie polskiej przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiajqcemu
przez Wykonawc^ w fakturze.

2. P^atnosc b^dzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Przez prawidtowe wystawienie faktury rozumie si^ wystawienie faktury zawierajqcej w szczegolnosci prawid^owq
nazw^ i adres oraz zapis czego dotyczy faktura, nr. rejestracyjny, przebieg, oraz szczegobwy apis sktadnikow
kosztowych. Faktura zostanie przesfana na adres:

Iron Mountain Polska Sp. z o.o.
ul. Czarnieckiego 122

26-617 Radom
Dot. 09

3. Faktur^ uwaza si$ za dor^czonq Zamawiajqcemu z chwilq jej odbioru przez spotk^ Iron Mountain Polska
Sp. z o. o.

4. W przypadku woli Zamawiajqcego, aby prawidtowo wystawiona faktura dostarczona mu byta na inny adres, nj2
wskazany powy^ej, powinien on pisemnie powiadomic o tym wystawc^ faktury (Wykonawc^) dokonujqc odbioru
wykonania us^ugi, wskazujqc nowy adres dor^czenia faktury. Wystosowanie przez Zamawiajqcego pisma w tym
trybie nie stanowj zmiany Umowy.

5. Zamawiajqcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug zarejestrowanym pod
numerem
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NIP: 769-19-76-060 i upowaznia Wykonawc^ do wystawiania zgodnie z Umowq i obowiqzujqcymi przepisami
faktur bez podpisu Zamawiajqcego, z tytu^u wykonanja Umowy.

6. Faktura zostanie wystawiona odr^bnie za kazde wykonane zlecenie serwisowania pojazdu, w terminie 7 dni od
dnia wykonania ushjgi i b^dzie spetniac warunki zawarte w § 9 ust. 2,

7. Za dzien dokonania platnosci przyjmuje si? dzieh obciqzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego, z ktorego
wypfacane sq srodki. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada w sobot? lub dzieh ustawowo wolny od pracy, za
termin pfatnosci uwaza si? pierwszy dzien roboczy nast^puj^cy po takim dniu.

8. Faktura oraz faktura korygujqca wystawiona niezgodnie z obowiqzujqcymi przepisami lub Umowq spowoduje
opoznienie zaptaty z winy Wykonawcy az do czasu nadestania prawjdtowo sporzqdzonej faktury. Za to
opoznienie nie b^dq naliczane odsetki.

9. Termin zaptaty za faktury jest zastrzezony na korzysc Zamawiaj'qcego. Zamawiajqcy, na wniosek Wykonawcy
moze dokonac zaptaty za faktur^ przed terminem okreslonym w ust. 2 powyzej, przy zastosowaniu skonta.
Wartosc skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej obowi^zujqce] u Zamawiaj^cego dla
przyspieszen zaptaty opartej na stopie procentowej ustalonej w skali roku, za kazdy dzieh wczesniejszej zaptaty
w stosunku do terminu okreslonego w Umowie i zaakceptowanej przez Wykonawc? poprzez podpisanie
Porozumienia w sprawie przyspieszenia zaptaty. Zamawiajqcy zastrzega, iz mozliwosc dokonania zaptaty za
faktur^ przed terminem b^dzie uzale^niona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiajqcego. W przypadku
dokonania przez Zamawiajqcego ptatno6ci za faktur? przed terminem zaptaty, Wykonawca zobowiqzany jest do
wystawienia faktury korygujqcej, uwzgl^dniajqcej wartosc skonta. W przypadku zmiany przepisow Strony mog^
uzgodnic inny sposob rozliczen z tytutu zaplaty przed terminem okreslonym w Umowie.

10. Wynagrodzenie maze bye zaptacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platno^ci, o kt6rym mowa w
art. 108a ustawy o podatku od towarow i us+ug.

§10.

Przeniesienie praw lub obowiqzkow

1. Zamawiajqcymozedokonaccesji prawnadowolnypodmiotlubprzeniesieniad^ugu naspotk^Grupy Kapitalowej
PGE lub inny podmiot zalezny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publiczne] i warunkach
wprowadzania instrumentow finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spotkach publicznych, na
co Wykonawca niniejszym wyraza zgod^.

2. Zamawiajqcy poinformuje na pismie Wykonawc? o zamiarze przeniesienia d+ugu na inny podmiot niz wskazany
w ust. 1 co najmniej 7 dni przed planowanym przeniesieniem.

3. Wykonawca wyraza zgod^ na przej^ciedkjgu lubjej brakwterminie3dniod dnia otrzymania infonnacji, o ktorej
mowa w ust. 2. Brak przekazania informacji przez Wykonawc^, Strony uznajq za wyrazenie zgody na przej^cie
dfugu.

4. Wykonawca nie maze przeniesc praw lub obowi^zkow wynikajqcych z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej
zgody Zamawiajqcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11.

Odpowiedzialnosc

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiqzan wynikaj'qcych z Umowy, Stronom przysluguje
prawo do naliczenia nast^pujqcych kar umownych:

1.1. W przypadku rozwiqzania Umowy przez Wykonawc^ z przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego lub
rozwiqzania Umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajqcy ma
prawo obciqzyc Wykonawc^ karq umownq wwysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 8 ust 1.

1.2. W przypadku rozwiqzania Umowy przez Wykonawc^ z przyczyn lezqcych po stronie Zamawiajqcego,
Wykonawca ma prawo obciqzyc Zamawiajqcego karq umownq wwysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1.

1.3. Z tytutu niedotrzymania przez Wykonawc^ umowionego terminu realizacji us^ugi z przyczyn nieiezqcych
po stronie Zamawiajqcego, Zamawiajqcy ma prawo obciqzyc Wykonawc^ karami umownymi: w wysokosci
po 0,2% wartosci netto wynagrodzenia za dane zlecenie, za pierwszy i kolejne trzy rozpocz^te dni
opoznienia, a poczqwszy od piqtego dnia opoznienia w wysokosci po 0,5% wartosci netto wynagrodzenia,
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy rozpocz^ty dzien opoznienia.
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1.4. 2 tytutu opoznienia Wykonawcy w usuni^ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i r^kojmi Zamawiajqcy ma prawo obciqzyc Wykonawc^ karami umownymi - po 0,2% wynagrodzenia
umownego netto, okreslonego w § 8 ust. 1, za ka^dy rozpocz^ty dzieri op6znienia w usuni^ciu wad.

1.5. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawc^ Personelu Wykonawcy w sposob nielegalny Zamawiajqcy
mo±e naliczyc mu kar^ umown^ w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek nielegalnego
zatrudnienia.

1,6. W przypadku naruszenia obowi^zku okreslonego w § 4 ust. 12 lit. b Umowy, Zamawiajqcy ma prawo
obciqzyc Wykonawc^ karq umownq w wysokosci 10 000 zt za kazdy przypadek naruszenia.

Lqczna wysokosc kar naliczonych Wykonawcy z tytutu niedotrzymania terminu realizacj'i ustug nie moze wynosic
wi^cej niz 20% wartosci Umowy netto. tqczna wysokosc kar umownych z tytutu niedotrzymania terminu realizacji
ustugi rozwiqzania Umowy nie maze wynosic wi^cej niz 30% wartosci Umowy netto. t^czna wysokosc kar
naliczonych Wykonawcy z tytufu opoznienia w usuwaniu wad ujawnionych w okresie r^kojmi lub gwarancji nie
mo2e wynosi6 wi^cej niz 20% wartosci Umowy netto.

2. Wykonawca wyraza zgod^ aby roszczenia z tytutu kar umownych byly potrqcane przez Zamawiajqcego, wecHug
jego uznania, z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

3. Strony zastrzegajq prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania przekraczaj'qcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych, do pelnej wysoko^ci poniesionej szkody.

4. Obowiqzek zaptaty przez Wykonawc? kar umownych pozostaje niezalezny tak od wysokosci poniesionej przez
Zamawiajqcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia szkody, w tym ewentualnego braku szkody.

5. Odpowiedzialno66 Stron z tytutu nienaie^ytego wykonania lub niewykonania Umowy wy^czajqjedynie zdarzenia
sity wy2szej. Zdarzeniami sHy wyzszej sq zdarzenia zewn^trzne, nagte, niezalezne od woli Stron, ktorych nie
mozna byto przewidziec i ktorym nie mozna by\o zapobiec, a ktore majq wplyw na wykonanie niniejszej Umowy
w ten spos6b, ze uniemozliwiajq wykonanie Umowy w cato^ci lub w cz^sci przez pewien okres lub definitywnie,
ktorych skutkow Strony nie mogty przewidziec ani im zapobiec, przy czym mogq to bye w szc2eg61nosci
okolicznosd wskazane w ust. 6.

6. Terminem ,,sita wy2sza" Strony okreslajq akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady,
powstania, zamieszki, epidemie, osuni^cia gruntu, trz^sienia ziemi, powodzie, wybuchy oraz inne zdarzenia
spe^niajqce przes^anki, o ktorych mowa w ust. 5.

7. Obowiqzki Strony doswiadczajqcej dziatenia sity wyzszej sq nast^pujqce:

7.1. Powstanie i ustanie ,,sity wyzszej" winno bye zgtoszone drugiej Stronie przez Strong podlegajqcq jej
dziataniu. Zawiadomienia - dokonane za posrednictwem korespondencji pocztowej, kurierskiej,
telefonicznej lub faksu - winny nastqpic bez zb^dnej zwtoki, nie pozniej niz w terminie 14 dni od powstania
,,sHy wyzszef.

7.2, W przypadku zgteszenia telefonicznego nalezy niezwtocznie potwierdzic je w formie pisemnej i przedstawic
drugiej Stronie dokumentacj^, ktora wyjasnia nature i przyczyny zaistniatej sify wyzszej w takim zakresie,
wjakim jest ona mozliwie osi^galna, w terminie do 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia zawiadomienia
o zaistnieniu sHy wyzszej, pod rygorem utraty uprawnieri wynikajqcych z niniejszego paragrafu.

8. Jesli w ciqgu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu s\\y wyzszej jej dziatenie nie
ustanie, Strony spotkajq si? w celu podj^cia dziatah dla unikni^cia dalszego opoznienia w realizacji Umowy.

9. Jezeli okolicznosci sity wyzszej trwajq przez okres dfuzszy niz 90 dni, Strony maj'q prawo rozwiqzac Umow^
z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiqzania Umowy, o ktorym mowa
w niniejszym ust^pie, b^dq miec odpowiednie zastosowanie zapisy § 12 ust. 4.

§12.

Rozwiqzanie Umowy

1. Zamawiajqcy maze rozwiqzac Umow? na mocy jednostronnego o^wiadczenia woli, ze skutkiem
natychmiastowym w nast^pujqcych przypadkach:

1.1. Wykonawca opoznia si$ z wykonaniem przedmiotu Umowy i pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajqcego do prawidtowego wykonywania Umowy bqdz okreslajqcego ostateczny termin wykonania
^wiadczenia nie wykonuje go bqdz wykonuje w sposob, ktory daje uzasadnione przypuszczenie, \i nie
wykona Umowy w umowionym terminie;

1.2. Wykonawca w razqcy sposob zaniedbuje lub narusza zobowiqzania umowne.
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1.3. Wykonawca zostat pozytywnie zweryfikowany w zakresie ryzyka uczestnictwa podmiotu w wytudzeniach
podatku VAT.

2. Zamawiajqcy maze rozwi^zac niniejszq Umow^ na podstawie oswiadczenia w przypadku, gdy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajqcego wykonanie Umowy nie lezy wjego interesie.

3. Rozwiqzanie Umowy maze nastqpic wy^qcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Oswiadczenie
o rozwiqzaniu Umowy b^dzie skuteczne z chwilq dor^czenia Wykonawcy (dzien rozwiqzania Umowy).

4. W razie rozwiqzania Umowy, Strony Umowy sporzqdz^ w terminie do 7 dni cd daty rozwiqzania, protokot
wykonanych a niezap^aconych Uskjg. Protokof b^dzie stanowic wtym przypadku podstaw? do ostatecznego
rozliczenia Umowy, przy czym w razie rozwiqzania Umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, o ktorych mowa
w ust. 1 Wykonawcy nalezy si^ wynagrodzenie wytqcznie za cz^sc przedmiotu Umowy, ktora zgodnie ze
sporzqdzonym Protokotem zostata przez Zamawiajqcego odebrana bez zastrze^en.

§13.

Porozumiewanie si? Stron

1. Z zastrzezeniem postanowieh Umowy zobowiqzujqcych do przedstawienia okresionych dokumentow w innej
formie, wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszqce si? lub wynikajqce z wykonywania Umowy,
wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Pisma Stron powinny powotywac si^ na tytut Umowy i jej numer. Za dat^ otrzymania korespondencji Strony
uznajq dzien przekazania korespondencji pocztq elektronicznq lub faksem, jezeli jego tre^c zostanie
niezwtocznie potwierdzona pisemnie.

3. Korespondenc]^ nale^y kierowac na wskazane adresy:

Dla Zamawiaiacego:
Adres: Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans"

spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq,
Kalisko 13, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98

Telefon: 44 737 72 00,
Fax: 447377201,
e-mail: sekretariat@betrans.pl,

Dla Wvkonawcv:
Imi^ i nazwisko:
Ad res:
Telefon:
Fax:
e-mail:

4. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 3 nie wymaga sporzqdzenia
aneksu. Podstawq dokonania zmianyjest pisemna informacja.

§14.

Zmiany tresci Umowy

Wszelkie zmiany i uzupe^nienia tresci Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci aneksu
do Umowy, z zastrzezeniem postanowieh § 2 ust 5, § 4 ust 2, § 4 ust. 9, § 9 ust. 4 i § 13 ust. 4.

§15.

Prawo Umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszq Umowq zastosowanie majq odpowiednie przepisy prawa polskiego
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

§16.

J^zyk Umowy

1. J^zykiem Umowy iwszelkiej korespondencji Stronjestj^zyk polski.
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2. Wprzypadku, gdydokumentywymagane UmowqsMadane przezWykonawc^sporzqdzonesqwj^zyku obcym,
Wykonawca dostarczy je wraz z tiumaczeniem na j^zyk polski. Odst^pstwa od powyzszej zasady wymagajq
zgody Zamawiajqcego na pi^mie pod rygorem niewaznoscj.

§17.

Rozstrzyganie sporow

1. Strony dotozq wszelkich starah w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporow powsta^ych mi^dzy nimi
wzwiqzkuz Umowqjednakzeniediuzej nizprzezokresSOdnioddatyztozeniadrugieJStroniewnioskuougod^.

2. Wszelkie spory powstafe w wyniku lub dotyczqce realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane b$dq przez wtasciwy
sqd dla siedziby Zamawiajqcego.

§18.

Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Wykonawca przyst^pujqc do realizacji niniejszej Umowy oswiacfcza, iz:

1.1, Zapozna^ sj^ z Komunikatem dot. obowiqzku informacyjnego wynikajqcym 2 Rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,Rozporzqdzenie" lub ,,RODO"), znajdujqcym si^ na stronie internetowej;
http://betrans.pl/przetarql,

1.2. Zapewnia wystarczajqce gwarancje wdrozenia odpowiednich srodkow technicznych i organizacyjnych, aby
przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajqce z obowiqzuj^cych przepisow o ochronie
danych osobowych oraz przepisow Rozporzqdzenia maj'qcych zastosowanie i chronito prawa osob, ktorych

dane dotycz^.

1.3. Znane sq mu wszelkie obowiqzki wynikaj^ce z obowiqzujqcych przepis6w o ochronie danych osobowych
i przepis6w RODO majqcych zastosowanie, ktore zobowiqzany jest wykonywac podmiot przetwarzajqcy
dane osobowe na zlecenie administratora danych.

1.4. Dopetnit wszelkich obowiqzkow w stosunku do osob, ktorych dane przekazujemy oraz w stosunku do
Zamawiajqcego wynikaj^cych z przepisow o ochronie danych osobowych i przepisow RODO.

1.5. Przekazywane przez Zamawiajqcego dane osobowe mogq bye wykorzystane wy^cznie wcelach zwiqzanych
z realizacjq niniejsze] Umowy.

§19.

Postanowienia koricowe

1. Niniejszq Umow^ sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

2. Niewazno^c ktoregokolwiek postanowieh Umowy nie powoduje niewaznosci Umowy w catosci.

Zamawiajqcy Wykonawca

PTS ^Betrans'^sp./z o.o.

AgnieSy-ka Pdi^tczyk
KlerowniK Dziatu HMUlowego Strona10z10

Refere'nt'

aoies-Aa Slefaw^-Pieczara

^.^^^y



Wykaz pojazdow Zamawiajqcego - Zatqcznik nr 2 do IPU
Lp.

1

Nr reje$tracyjny

xxxxx

MarRa/Model

xxxxx

VIN

xxxxxx

\^i w Q
'FL^^t<o^ 4,





Za^cznik nr 5 do IPU

Oswiadczenie1

1. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w fakturze jest / nie jest * rachunkiem
rozliczeniowym w rozumieniu przepisow Prawa bankowego, dla ktorego jest prowadzony
rachunek VAT.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zobowiqzuje si? do aktualizacji oswiadczenia w przypadku zmiany
stanu faktycznego.

3. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

Niepotrzebne skreslic

1 Oswiadczenie ma zastosowanie dig kontrahentow, ktorzy sq osobami prowadzqcymi indywidualnq dziatalnosc gospodarczq.
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